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2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3
2 priedas
PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti: Pažymima projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.
-ių)

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)
Prioritetinis projektų
atrankos kriterijaus (toliau
– kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai

1.
Pareiškėjo
patirtis, Vertinama pareiškėjo patirtis, įgyvendinant
organizuojant
eksporto grupines
eksporto
skatinimo
veiklas
(tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos)
skatinimo veiklas.
per pastaruosius dvejus metus (iki paraiškos
pateikimo dienos). Aukštesnis įvertinimas
suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turi
didesnę veiklos patirtį organizuojant verslo
misijas bei grupinį (dalyvavo ne mažiau kaip
penkios įmonės be pareiškėjo) įmonių
dalyvavimą tarptautinėse parodose, mugėse.

Didžiausias
galimas
kriterijaus
balas
30

Kriterijaus vertinimas
(jei taikomi svoriai)
Kriterijaus
Svorio
įvertinimas koeficientas
6

Vertinimo
metu
suteiktų
balų
skaičius

Komentarai
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Pareiškėjo patirtis matuojama kiekybiniais
rodikliais – pagal projektų skaičių ir projektų
vertę. Skaičiuojamas suteiktų balų aritmetinis
vidurkis.
Vertinama,
kiek
projektų
sėkmingai
įgyvendino pareiškėjas per pastaruosius
dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos.
Vertinimo skalė: įgyvendinta 0 projektų – 0
balų; 1 projektas – 1 balas; 2–3 projektai –
2 balai; 4–5 projektai – 3 balai; 6–7 projektai
– 4 balai; 8 ir daugiau projektų – 5 balai.
Vertinama bendra pareiškėjo sėkmingai
įgyvendintų projektų vertė per pastaruosius
dvejus metus iki paraiškos pateikimo.
Vertinimo skalė: bendra projektų vertė
mažesnė nei 21 720 (imtinai) Eur – 0 balų; 21
721–65 160 Eur – 1 balas; 65 161–108 607
Eur – 2 balai; 108 608–152 047 Eur – 3 balai;
152 048–195 487 Eur – 4 balai; 195 488 Eur
ir daugiau – 5 balai.
Vertinant pagal šį kriterijų vienu projektu
laikoma organizuota viena verslo misija ir (ar)
vienas
grupinis
įmonių
dalyvavimas
tarptautinėse parodose, mugėse, kuriose
dalyvavo ne mažiau kaip penkios įmonės be
pareiškėjo.
2. Pareiškėjas su labai mažų Vertinama, kurioje eksporto rinkoje vyks
įmonių, mažų įmonių ir tarptautinė paroda, mugė, verslo misija.
vidutinių įmonių grupe
balas
suteikiamas,
kai
dalyvauja
tarptautinėje Aukščiausias
tarptautinė
paroda,
mugė,
verslo
misija
vyks
parodoje, mugėje, verslo
misijoje,
vykstančioje vienoje iš valstybių, nurodytų Lietuvos
eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių,
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didžiausią
eksporto
potencialą
turinčioje
Lietuvos
Respublikos
eksporto rinkoje.

patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 458 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020
metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės),
211 punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus
finansinius ir kitus valstybės resursus,
nustatytinos
šios
didžiausią
eksporto
potencialą turinčios Lietuvos Respublikos
tikslinės eksporto rinkos: Švedijos Karalystė,
Norvegijos Karalystė, Vokietijos Federacinė
Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystė, Prancūzijos
Respublika, Jungtinės Amerikos Valstijos,
Kinijos Liaudies Respublika, Izraelio
Valstybė, Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų
Emyratai, Kanada, Turkijos Respublika, Pietų
Afrikos Respublika“.
Žemesnis balas suteikiamas, kai tarptautinė
paroda, mugė, verslo misija vyks vienoje iš
valstybių iš trijų prioritetinių eksporto rinkų
grupių, nurodytų Gairių 21 punkte, išskyrus
valstybes, nurodytas Gairių 211 punkte.
Prioritetinis
balas
nesuteikiamas,
kai
tarptautinė paroda, mugė, verslo misija vyks
valstybėje, nenurodytoje Gairėse.
Jeigu įgyvendinant projektą planuojamos
tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos
vyks valstybėse, nurodytose Gairių 211
punkte, bei valstybėse, nurodytose Gairių 21
punkte, arba valstybėse, nenurodytose
Gairėse, bus skaičiuojamas balų aritmetinis
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vidurkis.
Projekto įgyvendinimo metu valstybė, kurioje
vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija,
negali būti keičiama į kitą valstybę, už kurią
būtų suteiktas mažesnis balas paraiškos
vertinimo metu. Valstybės keitimas į valstybę,
už kurią būtų suteikiamas aukštesnis balas,
galimas.
Jei tarptautinė paroda, mugė, verslo misija
vyks vienoje iš valstybių, nurodytų Gairių 211
punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus
finansinius ir kitus valstybės resursus,
nustatytinos
šios
didžiausią
eksporto
potencialą turinčios Lietuvos Respublikos
tikslinės eksporto rinkos: Švedijos Karalystė,
Norvegijos Karalystė, Vokietijos Federacinė
Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystė, Prancūzijos
Respublika, Jungtinės Amerikos Valstijos,
Kinijos Liaudies Respublika, Izraelio
Valstybė, Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų
Emyratai, Kanada, Turkijos Respublika, Pietų
Afrikos Respublika“ suteikiami 5 balai.
Jei tarptautinė paroda, mugė, verslo misija
vyks vienoje iš valstybių iš trijų prioritetinių
eksporto rinkų grupių, nurodytų Gairių 21
punkte, išskyrus valstybes, nurodytas Gairių
211 punkte, suteikiami 3 balai.
3. Galutiniai naudos gavėjai, Kuo daugiau galutinių naudos gavėjų yra
dalyvaujantys projekte, yra labai mažos įmonės, tuo aukštesnis balas
suteikiamas.
labai mažos įmonės.

30

6

5

Vertinama, kiek labai mažų įmonių dalyvauja
projekte.
Vertinimo skalė: projekte dalyvauja 0 labai
mažų įmonių – 0 balų; 1 labai maža įmonė – 1
balas; 2 labai mažos įmonės – 2 balai; 3 labai
mažos įmonės – 3 balai; 4 labai mažos įmonės
– 4 balai; 5 ir daugiau labai mažų įmonių –
5 balai.
Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:
____________________________________
(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo
asmens pareigų pavadinimas)
versija)

100
30

______________________
(data)

_____________________

___________________________
(vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė

